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GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN

Inlichtingen op het bureau van Rijkspolitie
te Vorden uitsluitend iedere werkdag van 9
tot 12 uur.
Gevonden:
5 gebreide wanten; l bril; l portemonnaie m.
inhoud; 5 lederen handschoenen; l broche;
1 vulpen; l paar herenhandschoenen; l por-
temonnaie; 2 voetballen; l kinderportemon-
naie; l kinderwantje; 2 portemonnaies; 2 arm-
banden; l timmermansbeitel; l boek.
Verloren:
2 wanten; l gebreide das; l pr. gebr. hand-
schoenen; l pr. regenpijpen; l huishoudboek-
je; l tasje; l das; l zak met graan; l porte-
monnaie met inhoud; l bril; 2 vulpennen;
l portemonnaie; l ijzeren gewicht.

REGISTRATIEPLICHT
Een ieder die een bedrijf in exploitatie heeft
en voldoet aan een of meer van onderstaande
bepalingen, is verplicht zich als geregistreerde
te laten inschrijven bij het B u r v u i v; 'n de
Provinciale Voedselcommissaris voor Gelder-
land.
Voldoet men hieraan niet, dan kunnen
betrokkenen verschillende moeilijkheden
staan.
De verplichting tot registratie rust op ieder
die houder is:
a. van één of meer runderen, of
b. van twee of meer varkens, of
c. van één varken, zijnde een fokzeug, dan

wel een beer, of
d. van twee of meer schapen, of
e. van een en vijftig of meer stuks pluimvee.
Verder op ieder die 50 are of meer cultuur-
grond in exploitatie heeft, dan wel minder
aan 50 are, indien warmoezerijgewasse'n en/of
f r u i t voor de handel worden geteeld.
Zij die onder bovengenoemde verplichting
vallen, moeten zich melden bij de Plaatselijke
Bureauhouder van hun district, of, bij het
Bureau van de Provinciale Voedselcommissa-
ris voor Gelderland, Velperweg 53, Arnhem.

De Prov. Voedselcommissaris
voor Gelderland,

Ir. W. Kooy.

25-JARIG AMBTSJUBILEUM
Dezer dagen herdacht de heer B. Bolt, opper-
wachtmeester postcommandant der Rijkspoli-
tie alhier, de dag, waarop hij 25 jaar geleden
in politiedienst trad.
Het heeft de jubi lar is , die — zowel bij z i j n
collega's als bij het publiek — in hoog aan-
zien staat niet aan belangstelling ontbroken.
Het voltallige personeel van de gehele groep
Vorden, de reserve-rijkspolitie, burgemeester
van Arkel, de gemeente-secretaris, de heer
Plas, en afgevaardigden van de Chr. Politie-
bond, kwamen hun gelukwensen — verge-
zeld gaande van diverse geschenken — aan -
bieden. Ook mevrouw Bolt werd niet verge-
ten en kreeg enige prachtige bloemstukken
aangeboden.

KERKDIENSTEN zondag 15 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat. Bed. H. Doop.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. G. S. Oegema. van
Zutphen. Bed. Hl. Avondmaal.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 14 jan. van 5 uur tot en met
zondag 15 jan. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 6 t.m. 12 januari.
Geboren, d. van M. G. Lijftogt en H. M.
Lijftogt'Zweverink; z. van P. M. van Eijke-
ren en M. F. H. van Eijkeren-Besselink; z.
v. G .A. Regelink en D. J. Regelink-Schieven.

verleden: E. J. Klein Haneveld, m., 30 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 103 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 48.— per stuk.
Handel tamelijk vlug.

Geslaagd.
Mej. A. Jansen slaagde voor het examen
duitse handelscorrespondentie, associatie di-
ploma.

VOETBAL
Ijs en weder diende zal Vorden a.s. zondag
op eigen veld de strijd aanbinden met Ruurlo
II. Hoewel Ruurlo II nu niet bepaald tot de
sterkste der afdeling behoort, zal Vorden toch
moeten oppassen, want er kan geen pun t j e
meer gemist worden. Speciaal de voorhoede
dient haar oude schotvaardigheid terug te
winnen en niet de tegenpartij in te sluiten,
Vorden 11 gaat op bezoek bij Socii 11 en kan
hier winst behalen.
Vorden a ontvangt 's morgens Be Quick a en
dit kan een spannende wedstrijd worden.
Vorden b ontvangt zaterdagmiddag bezoek
van St. Walburgis a.

STIER AANGEKOCHT
Door de heer H. J. Pardijs op „Meulenbrug-
ge" te Mossel is een nieuwe stier „Benno"
aangekocht van de heer B. J. Hakvoort te
Drempt. Het dier is van prima afstamming
en produktie.

INZET
Ten overstaan van notaris Rombach heeft de
inzet plaatsgevonden van Huize Bella Vista.
De villa werd ingezet voor ƒ 23.776.— door de
heer H. Bannink.

PORTEMONNAIE GEVONDEN,
INHOUD ZOEK

Een metselaarsknecht H. alhier had z i jn por-
temonnaie met inhoud, (z i jn weekgeld, groot
ruim ƒ 50.—) verloren. Een jongetje vond de
portemonnaie terug, doch het geld was er uit
verdwenen. De politie heeft de zaak in onder-
zoek.

FOK- EN CONTROLEVERENIGING
KIEFSKAMP

Tijdens de jaarvergadering der fok- en melk-
controlevereniging Het Kiefskamp bleek dat
de tokvereniging 27 en de melkcontrolever-
eniging 39 leden telde.
Het boekjaar 1955 sloot met een klein batig
saldo. Door de meerdere werkzaamheden werd
besloten om de vergoeding van de adminis-
trateur, de heer H. J. Groot lebbink, te bren-
gen op 75 cent per koe. Ook de vergoeding
van de secretaris zal enige wijziging onder-

faan. Door de verenigingsstieren waren in '55
60 koeien gedekt. Het drachtigheidspercen-

tage, hoewel nog niet geheel vastgesteld, kon
de goedkeuring van de leden wegdragen. Daar
er m 1955 een nieuwe stier was aangekocht,
werd het dekgeld over 1955 vastgesteld op
ƒ 8.50.
Wegens bedanken van de beide monsterne-
mers, de heren A. N orde en A. Koren blik,
werden in hun plaats benoemd de heren J.
Roeterdink en J. Snellink. Besloten werd de
vergoeding van ƒ 4.50 op ƒ 5.— per koe te
brengen. De scheidende monsternemers werd
als bl i jk van waardering een geschenk aange-
boden.
De leden werd geadviseerd om bij de komst
toi de monsternemer direct met het melken
Pfjeginnen en te zorgen, dat alles zo snel mo-

gelijk verloopt, waardoor ook de opvolger vol-
doende tijd krijgt om de melk nog aan de
melkboer mede te geven naar de fabriek.
Over het boekjaar 1956 zal de stier Bernhard
^ (ationeerd worden bij B. H. Koning tegen
HI jaarlijkse vergoeding van ƒ 950.—. De
Rr Bast zal over 1956 tegen een gelijke ver-

goeding gestationeerd worden bij H. }.
Groot Jebbink.
De aftredende bestuursleden, de heren H. J.
Groot Jebbink en H. Klein Winkel werden
herkozen. In principe werd besloten om in de
eerste helft van october een jongvee-keuring
te houden.
In de kascontrole-commissie werden benoemd
de heren A. Lichtenberg en G. Kornegoor.
De vergadering stond onderleiding van de
heer v. d. Wall Bake, die bij de aanvang a lk-
leden met hun gezinnen een voorspoedig 195<i
toewenste.

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen

met

BRAND
Hoe wordt men niet opgeschrikt als men het
woord „brand" hoort roepen. Het eerste wat
u dan moet doen is de brandweer opbellen.
Dan mag er geen tijd verloren gaan, want
elke minuut is kostb'aar. Daarom raden wij
u aan het nieuwe telefoonnummer voor
brandmelding in uw telefoongids op te schrij-
ven. We hopen dat u het nooit nodig zult
hebben, doen het is beter om op alles voor-
bereid te zi jn. Doet u het nu dadelijk even?
No. 541.

GEMEENTEWAAG
Aan de gemeentewaag alhier werden over het
afgelopen jaar 13.362 varkens gewogen.
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PLATTELANDSVROUWEN
Door de Bond van Plattelandsvrouwen wordt
dinsdagmiddag weer een bijeenkomst gehou-
den. Dan zal de heer Wolf een causerie hou-
den over Veilig Verkeer. Het lijkt ons een
goede gedachte van het bestuur hier eens een
middag aan te besteden, want het steeds gro-
ter wordend aantal verkeersongevallen wijst er
op, dat nog lang niet iedere weggebruiker
voldoende met de verkeersregels op de hoogte
is, ol de voorzichtigheid genoeg/aam in acht
neemt. Of men nu voetganger is, wielrijcler,
bromfietser ol automobilist, een ieder die zich
op straat waagt moet op zijn eigen veiligheid
bedacht y.ijn. Het bestuur hoopt dan ook dat
alle leden die middag aanwezig zullen zijn.

NUTSAVOND
De vierde nutsavond van dit winterseizoen
wordt verzorgd door de balletgroep Carr-'sz,
het voormalige Marjo-ballet uit Den Haa.^.
De groep komt met zes personen naar Vorden.
Er worden o.a. dansen uitgevoerd op muziek
van Rossini, Tsjaikowski, Chopin, Strauss,
U'ïbussy en Gershwin. Het programma bevat
x.egen nummers, zodat er alle gelegenheid is
met de dans in zijn verschillende vormen en
zijn moeilijke techniek kennis te maken. De
costuums zijn ontworpen door de leider der
groep: Hans Carrasz.
De laatste jaren is er in Vorden een groeiende
belangstelling voor de balletkunst. We kun-
nen dan ook niet nalaten al deze liefhebbers
op deze bijzondere avond attent te maken.

VEEL VLEES INGEVOERD
Over het tijdvak l januari—31 december 1955
werden bij de slagers geslacht 197 runderen,
75 kalveren, 217 varkens en 2 nuchtere kal-
veren. Ingevoerd werd bij de slagers 77.">9 1
vlees.
Bij huisslachtingen werden geslacht: 94
deren, 40 kalveren, 402 varkens, 2 geiten en
f schaap.
Door de Eerste Gelderse Vleeswarenfabriek
alhier werd ingevoerd 1.354.145 kg vlees.

VOLKSONDERWIJS
Door de afdeling Voi den-Linde van
onderwijs zijn de jaarli jkse feestavonden vast-
gesteld op 3 en 4 februari . Door de leerlingen
uit de hoogste klas der dorpsschool is een
toneelstuk met zang in studie genomen, geti-
teld: De derde sleutel. Het is een spel van rid-
ders, jonkvrouwen, heksen, sterrekindertjes en
sneeuwvlokken en belooft weer een kleurig
geheel te worden, want aan de costumering
en toneelaankleding wordt steeds veel zorg
besteed.
Binnenkort worden de programma's aan de
ouders der kinderen en aan de leden van
Volksonderwijs toegezonden.

RATTI-NIEUWS
De met sneeuw bedekte velden, belemmerden
j.l. zondag vele verenigingen om het normale
programma at te werken. Voor Ratti werden
zodoende alle wedstrijden afgelast. Nu de
eerste competitiehelft gespeeld is, blijkt Rat-
ti I, op de ranglijst als no. 3 van boven te
zijn geklasseerd, met 13 punten uit K) wed-
strijden en een doelgemiddelde van 23 voor
en 15 tegen. Ruurlo I is de koploper met
18 punten uit 10 wedstrijden.
Voor a.s. zondag staat voor het eerst een zware
uitwedstrijd op het programma, n.l. tegen
S.V.D.E.S. I uit Eibergen. De tegenpartij, die
in de eerste ronde met 0—0 gelijk speelde
tegen Ratti, bezit een hechte verdediging en
het zal dan ook geen kinderspel blijken te
z i jn om deze te passeren. Omtrent de uitslag
valt weinig te zeggen.
Ratti II krijgt de reserves van Baakse Boys
op bezoek, zodat het weer geducht zal span-
nen. Het derde team is vrij. De junioren gaan
naar De Hoven b te Zutphen.

VANDAAG BIEDT U

Vordens Toneel
een prettige avond, met het
toneelspel in 5 bedrijven

?/ niet een droom
door Hans Nesna.

Aanvang precies 8 uur in het Nuts-
gebouw. Geen plaatsbespreken. Voor
slechthorenden etc. zijn plaatsen ge-
reserveerd.

Kaarten a f 1.— (incl. bel) bij
Sigarenmag. Eijerkamp, bij de
leden en vanavond aan de zaal

Programma's aan de zaal.

Zaterdagmiddag 21 jan.

komt Concordia weer
„Oud- Papier" inzamelen.

Gaarne Uw aller medewerking.
Bij voorbaat dank.

„DE ZON TEGEMOET"
Dit was de titel van het toneelstuk, dat d
nog jonge toneelvereniging V.O.P. te Me
vrijdag- en zaterdagavond opvoerde in zaal
Eijkelkamp. Het was een toneelspel in drie
bedrijven, geschreven door Maarten van
Vught. De inhoud was zeer leerzaam en ge-
tuigde van de zelfopoffering, die de mensen
jegens elkaar moeten hebben. De rollen ble^
ken goed te zijn ingestudeerd en er werd
veel verve gespeeld. Vooral de beide hoofdrol?
spelers, Frank, de piloot en de verpleegster
kweten zich uitstekend van hun taak. De regie
was bij de heer van Amerongen in vertrouwde
handen. De juiste verlichting, de sfeervolle
decors en de grime der spelers(sters) werkten
er aan mede, dat het stuk goed tot zijn recht
kwam.
Aan het slot van de avond had het gezelschap
dan ook een welverdiend applaus in ontvangst
te nemen.
Als voorzitter van V.O.P. heette de heer van
Amerongen, de aanwezigen vooraf van harte
welkom, speciaal de afgevaardigden van de
zustervereniging D.E.V. ('t Hoge). Beide avon-
den was de zaal geheel bezet.

BENOEMD
Wegens vertrek naar Hellendoorn van de leid-
ster der r.k. kleuterschool alhier, mej. M. v. d.
Berg, is al zodanig aan deze school in vaste
dienst benoemd, onze plaatsgenote mej. L. M.
J. Wolbert.

HEROPENING WELPEN-BLOKHUT
Door de Aalmoezenier, Kapelaan Polanen en
de Groepsleider van de Welpen zijn enkele
parochianen uitgenodigd tot het vormen van
een Groeps-comité om de financieele belan-
gen van de ,,St. Michaëlsgroep" van Kranen-
burg-Vorden te behartigen. Nadat de blok-
hut op enkele punten is gerestaureerd kan
deze weer voor het houden van bijeenkomsten
worden gebruikt. De her-opening vindt plaats
op zondag 15 januari, waarbij het groeps-
comité, het comité van ontvangst zal vormen.

Gezien het grote succes van verleden jaar,
ook dit jaar weer een FILMAVOND van
de Imkersvereniging Vierakker-Wichmond
in zaal St. Ludgerus te Vierakker.

Vertoond zullen worden:
de zeer mooie landbouivfilm „De
Schat in de Grond" en de zeer interes-
sante bijenfilm „Het leven van de
honingbij".

Aanvang 19,30 uur. TOEGANG VRIJ.

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
Afdeling Vorden

Vergadering
op dinsdag 17 januari a.s.
's namiddags om 2 uur in de
Koffiekamer van het Nutsge-
bouw.

Op deze bijeenkomst zal de Heer
Wolf voor ons spreken over:

VEILIG VERKEER.

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom

Chexn. reinigen Verven

Januari-aanbieding
PANTALONS

ROKKEN
chem. reinigen van f 2.— voor f 1.50
100 pCt. verzekerd tegen diefstal, tran-

sport en brand.
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,

wordt dezelfde dag gehaald.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Stoppage Enz. enz.

Extra aanbieding
14 dagen geldig.

Koffie, Ie soort, 20 zegels f 2.08
Thee, Ie soort, 10 zegels f 0.94
Doperwten M II, 10 zegels f 0.80
Capucijners, 10 zegels f 0.75
Appelmoes, nieuwe oogst

p. potje, 10 zegels f 0.49
l L. blik, 10 zegels f 092

P. G. van Asselt Linde

Adverteert in Contact
het blad voor Vorden!

Lage regelprijs. Hoge publiciteitswaarde.

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel GOlldZGOGl' l6V6f tr33ll van Drogisterij De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist



PLATTELANDSVROUWEN
Door de Bond van Plattelandsvrouwen wordt
dinsdagmiddag weer een bi jeenkomst gehou-
den. Dan /al de heer \Voll een ramene hou-
den over Veilig Verkeer. Het lijkt ons een
goede gedachte van het bestuur hier eens een
middag aan te besteden, want het steeds gro-
ter wordend aantal verkeersongevallen wijst er
op, dat nog lang niet iedere weggebruiker
voldoende met de verkeersregels op de hoogte
is, ol de voorzichtigheid genoeg/aam in a c h t
neemt. Ol men nu voetganger is, wielrijder,
bromfietser of automobilist, een ieder die /ich
op straat waagt moet op zijn eigen veiligheid
bedacht /.ijn. Het bestuur hoopt dan ook dat
alle leden die middag aanwe/.ig /uilen / i j n .

NUTSAVOND
De vierde nutsavond van dit winterseizoen
wordt verzorgd door de balletgroep i^av > s / ,
het voormalige Marjo-ballet uit Den Haa.*-.
De groep komt met zes personen naar Vorden.
Er worden o.a. dansen uitgevoerd op mu/iek
van Rossini, Tsjaikowski, Chopin, Strauss,
Ü'.-bussy en Gershwin. Het programma beval
L.egen nummers, /odat er alle gelegenheid is
met de dans in /ijn verschillende vormen en
/i jn moeilijke techniek kennis te maken. De
costuums zijn ontworpen door de leider der
groep: Hans Carras/.
De laatste jaren is er in Vorden een groeiende
belangstelling voor de balletkunst. We kun-
nen dan ook niet nalaten al de/e liefhebbers
op deze bijzondere avond attent te maken.

VEEL VLEES INGEVOERD
Over het tijdvak l januari—31 december 1955
werden bij ' de slagers geslacht H)7 runderen,
75 kalveren, 217 varkens en 2 nuchtere kal-
veren. Ingevoerd werd bij de slagers 77.">(.)
vlees.
Bij huisslachtingen werden geslacht: 94
deren, 40 kalveren, 1G-! varkens, 2 geiten en
l schaap.
Door de Eerste Gelderse Vleeswarenfabriek
alhier werd ingevoerd 1.354.145 kg vlees.

VOLKSONDERWIJS
Door de afdeling Voi den-Linde van
onderwijs /ijn de jaarlijkse feestavonden vast-
gesteld op 3 en l februari . Door de leerlingen
uit de hoogste klas der dorpsschool is een
toneelstuk met yang in studie genomen, geti-
teld: De derde sleutel. Het is een spel van rid-
ders, jonkvrouwen, heksen, sterrekindertjes en
sneeuwvlokken en belooft weer een kleurig
geheel te worden, want aan de cottumering
en toneelaankleding wordt steeds veel /org
besteed.
Binnenkort worden de programma's aan de
ouders der kinderen en aan de leden van
Volksonderwijs toegezonden.

RATTI-NIEUWS
De met sneeuw bedekte velden, belemmerden
j.l. zondag vele verenigingen om het normale
programma af te werken. Voor Ratti werden
zodoende alle wedstrijden afgelast. Nu de
eerste competitiehelft gespeeld is, blijkt Rat-
ti I, op de rangli jst als no. 3 van boven te
/ijn geklasseerd, met 13 punten uit K) wed-
strijden en een doelgemiddelde van 23 voor
en 15 tegen. Ruurlo I is de koploper met
18 punten uit 10 wedstrijden.
Voor a.s. zondag staat voor het eerst een zware
uitwedstrijd op het programma, n.l. tegen
S.V.D.E.S. I uit Eibergen. De tegenpartij, die-
in de eerste ronde met 0—0 gelijk speelde
tegen Ratti, be/it een hechte verdediging en
het zal dan ook geen kinderspel b l i jken te
z i jn om deze te passeren. Omtrent de uitslag
valt weinig te zeggen.
Ratti II krijgt de reserves van Haakse Boys
op bezoek, /odat het weer geducht zal span-
nen. Het derde team is vrij . De junioren gaan
naar De Hoven b te Zutphen.

"

VANDAAG BIEDT U

Vordens Toneel
een prettige avond, met het
toneelspel in 5 bedrijven

„Ópel niet een droom
door Hans Nesna.

Aanvang precies 8 uur in het Nuts-
gebouw. Geen plaatsbespreken. Voor
slechthorenden etc. zijn plaatsen ge-
reserveerd.

Kaarten a f 1. — (incl. bel ) bij
Sigarenmag. Eijerkamp, bij de
leden en vanavond aan de zaal

Programma's aan de zaal.

+ Zaterdagmiddag 21 jan.
komt Concordia weer

^ „Oud-Papier" inzamelen.
^ Gaarne Uw aller medewerking.
^ Bij voorbaat dank.

„DE ZON TEGEMOET"
Dit was de titel van het toneelstuk, dat d
nog jonge toneelvereniging V.O.P. te Medle
vrijdag- en zaterdagavond opvoerde in zaal
Eijkelkamp. Het was een toneelspel in drie
bedrijven, geschreven door Maarten van
Vught. De inhoud was zeer leerzaam en ge-
tuigde van de zelfopoffering, die de mensen
jegens elkaar moeten hebben. De rollen
ken goed te zijn ingestudeerd en er werd
veel verve gespeeld. Vooral de beide hoofdrol?
spelers, Frank, de piloot en de verpleegster
kweten zich uitstekend van hun taak. De regie
was bij de heer van Amerongen in vertrouwde
handen. De juiste verlichting, de sfeervolle
decors en de grime der spelers(sters) werkten
er aan mede, dat het stuk goed tot z i j n recht
kwam.
Aan het slot van de avond had het ge/elschap
dan ook een welverdiend applaus in ontvangst
te nemen.
Als voorzitter van V.O.P. heette de heer van
Amerongen, de aanwezigen vooraf van harte
welkom, speciaal de afgevaardigden van de
zustervereniging D.E.V. ('t Hoge). Beide avon-
den was de zaal geheel bezet.

BENOEMD
Wegens vertrek naar Hellendoorn van de leid-
ster der r.k. kleuterschool alhier, me j. M. v. d.
Berg, is al zodanig aan deze school in vaste
dienst benoemd, on/e plaatsgenote me j. L. M.
f. Wolbert.

HEROPENING WELPEN-BLOKHUT
Door de Aalmoezenier, Kapelaan Polanen en
de Groepsleider van de Welpen zijn enkele
parochianen uitgenodigd tot net vormen van
een Groeps-comité om de financieele belan-
gen van de „St. Michaëlsgroep" van Kranen-
burg-Vorden te behartigen. Nadat de blok-
hut op enkele punten is gerestaureerd kan
deze weer voor het houden van bijeenkomsten
worden gebruikt. De her-opening vindt plaats
op zondag 15 januari, waarbij het groeps-
comité, het comité van ontvangst zal vormen.

Gezien het grote succes van verleden jaar,
ook dit jaar weer een FILMAVOND van
de Imkersvereniging Vierakker-Wichmond
in zaal St. Ludgerus te Vierakker.

Vertoond zullen worden:
de zeer mooie landbouivfilm „De
Schat in de Grond" en de zeer interes-
sante bijenfilm „Het leven van de
honingbij".

Aanvang 19,30 uur. TOEGANG VRIJ.

Nel Bond van Plattelandsvrouwen
Afdeling Vorden

Vergadering
op dinsdag 17 januari a.s.
's namiddags om 2 uur in de
Koffiekamer van het Nutsge*
bouw.

Op deze bijeenkomst zal de Heer
Wolf voor ons spreken over:

VEILIG VERKEER.

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom

Chem. reinigen Verven

Januari-aanbieding
PANTALONS

ROKKEN
chem. reinigen van f 2— voor f 1.50
100 pCt. verzekerd tegen diefstal, tran-

sport
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,

wordt dezelfde dag gehaald.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Stoppage Enz. enz.

Extra aanbieding
14 dagen geldig.

Koffie, Ie soort, 20 zegels f 2.08
Thee, Ie soort, 10 zegels f 0.94
Doperwten M II, 10 zegels f 0.80
Capucijners, 10 zegels f 0.75
Appelmoes, nieuwe oogst

p. potje, 10 zegels f 0.49
l L. blik, 10 zegels f 092

P. G. van Asselt

Adverteert in Contact
het blad voor Vorden!

Lage regelprijs. Hoge publiciteitswaarde.

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel GOUftZGOBl
van Drogisterij De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist



Met een Rubberstalmat
wordt de harde stalvloer gelijk
als de zachte grasmat in de zo-
mer voor Uw koeien.

Fabrikaat Indiana en Ubo
steeds uit voorraad leverbaar

A. R. Wagenvoort, Timmerbedrijf
Hackfort, Vorden, Telefoon 259

ONZE

M»*-'
duurt nog tot en met
zaterdag 21 januari.

Profiteert nog van onze koopjes.

A. Jansen
„Het Schoenenhuis"

Niet lopen,
maar bij Grootenboer kopen!

250 gr. moccasprits,
heerlijk

250 gr. heerlijke theebiscuit
12 heerlijke spritsstukken
5 pennywafels
10 stukken huishoudzeep
2 grote bussen schuurpoeder
250 gr. prima verpakte

huishoud koffie

34
49
45

139

Als extra reclame:
Boerenmetworst, Boterhamworst en
Ontbijtspek, 150 gr. 65 cent

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Orcoiïs Kleding Industrie
ZUTPHEN

VRAAGT
NET MEISJE

voor bediening knoopaanzet-
machine

alsmede

LEERLING NAAISTERS
en

BEKWAME NAAISTERS

Aanmelden: Kuiperstraat 20-22 te

Zutphen van 9-12 en van 2-5 uur.

Kuikens ?
Benut uw kansen,
Bestel ze bij Jansen.
W.L. x Reds
Wels X Reds
N. Hamps X Reds
EL. x Reds

Burg. Galléestraat 59, Vorden
V.B. 4185 - K.B. 9620 ~ Tel. 337

van 4 woningen en l
aan een nieuwe weg

Openbare aanbesteding.
Het Gemeentebestuur van Vorden zal over-
eenkomstig het aanbestedingsreglement W.B.
in het openbaar aanbesteden in percelen,
ondermassa, of massa:

Het bouwen van 11 woningen
met schuurtjes en bijkomende
werken

waarvan 2 blokken
blok van 3 woningen
in het Uitbreidingsplan der gemeente Vorden.
Zolang de voorraad strekt zijn bestek en
tekening a f 15— verkrijgbaar bij de ar-
chitect of worden na ontvangst van een
postwissel groot f 15.25 toegezonden. Res-
titutie op de dag der aanbesteding f 10.-
Inschrijvers moeten bestekhouders zijn.
De aanbesteding vindt plaats op zaterd
21 januari a.s., v.m. 11 uur in het gemee
tehuis te Vorden.

De Architect,
J. L. van Houte,
Zutphenseweg
Vorden.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

18 januari

te Hengelo (GIL)
De Marktverenig.

Nutsspaarbank
Vorden — Opgericht 1819

Inleggers worden verzocht hun spaar-
bankboekjes voor rentebijschrijving in
te leveren vóór 15 Januari.

Dansstudio Th. A. HOUTMAN
Lesbespreking en inschrijvingen voor
de nieuwe Privé- en Clublessen wel-
ke februari a.s beginnen.
Onderwijs volgens eenheidsprogramma, ook
voor Mambo en Rumba.
Aanmelding: 't Hoge 8, Vorden, dagelijks.

Het is een bezit voor Uw leven . .
een van die verfijnde modellen die
PRISMA brengt.
„Het horloge waarop U kunt bouwen".

FIRMA HARTENS,

heeft ze in alle prijsklassen voorradig

Vandaag geven wij
voor f 1.— 2 pak vet

voor 80 cent 1 pond spek
200 gr. ham worst 60 et 200 gr. ham 110 et
200 gr. tongenworst 60 et 200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. leverworst 30 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Onze OPRUIMING
duurt nog t.e.m. zaterdag 21
januari a.s.

Zolang staan er nog bijzondere nieuwe koopjes
op U te wachten.

Profiteer van de 10 pCt. korting op de artikelen
buiten de opruiming.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

H.H. Landbouwers!
Denkt nog aan de prijs
voor uw kippen. Laat
ze nu nog uitzoeken
daar de prijzen nu nog
duur zijn. Ze worden
door ons vakkundig
uitgezocht.

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.


